औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था, धारावी, मंबईसाठी
गिक्षकीय

व

गिक्षकेत्तर

20

पदांना

मंजूरी

दे णेबाबत...
महाराष्ट्र िासन
कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि
िासन गनणणय क्रमांकः आयटीआय 2013/प्र.क्र. 76/व्यगि-3
हतात्मा राजिरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय गवस्तार, मंबई- 400 032.
गदनांक : 19 मे, 2017.
वाचा: 1) उच्च व तंत्र गिक्षण गवभाि, िासन गनणणय क्र. आयटीआय-2010/170/ प्र.क्र. 48/
व्यगि-3, गदनांक 18.09.2012.
2) उच्च व तंत्र गिक्षण गवभाि, िासन िध्दीपत्रक क्र. आयटीआय-2010/170/ प्र.क्र.
48/व्यगि-3, गदनांक 05.12.2012
3) उच्च व तंत्र गिक्षण गवभाि, िासन गनणणय क्र. आयटीआय-2013/ प्र.क्र. 61/
व्यगि-3, गदनांक 12.06.2013.
4) सहसंचालक, व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, मंबई यांचे पत्र
क्र. 20/सीटीएस/औप्रसंधारावी/2013/150, गदनांक 21.03.2013.
5) उपसंचालक, व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, मंबई यांचे पत्र
क्र. 20/सीटीएस/धारावी/2016/84, गदनांक 06.04.2016.
6) गवत्त गवभाि क्रमांक: पदगन-2016/प्र.क्र.53/16/आ.प.क., गदनांक 25.02.2017 व
त्यासोबतचे उच्चस्तरीय सगचव सगमतीच्या गदनांक 23.02.2017 रोजीच्या बैठकीचे
कायणवृत्त.
प्रस्तावना :- धारावी ही आगिया खंडातील सवात मोठी झोपडपट्टी असून त्याची लोकसंख्येची घनता अगधक
आहे . तेथे अनेक लघ मध्यम उद्योि, घरिती स्तरावर चालणारे हस्त व्यवसाय सरू आहे . यास्तव या भािात
किल मनष्ट्यबळाला मोठया प्रमाणात मािणी आहे . तथागप, स्थागनक भािात व्यवसाय प्रगिक्षणाच्या सगवधा
उपलब्ध नसल्यामळे किल मनष्ट्यबळ मािणीच्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. धारावी येथे नवीन औद्योगिक
प्रगिक्षण संस्था सरू करण्याबाबत स्थागनक नािरीक व लोकप्रगतगनधींनी वारं वार मािणी केलेली आहे.
त्याअनषंिाने धारावी मंबई येथे औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था सरू करण्यासाठी स्थागनक उद्योिधं द्यांच्या िरजा
लक्षात घेवून, रोजिार व स्वयंरोजिाराच्या संधी उपलब्ध असलेले गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेतील 04
व्यवसाय अभ्यासक्रम व सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतिणत कन्स्रक्िन णण्ड वड वककीगि सेक्टरमधील रडड बेस
बेसीस मडडयल व णडव्हान्स मडडयल सरू करण्यास संदभकीगय (1) येथील िासन गनणणयान्वये तत्वत: मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे . तद्नंतर संदभकीगय (2) येथील िासन िध्दीपत्रकान्वये तत्वत: मान्यता ऐवजी प्रिासकीय
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . तसेच राष्ट्रीय व्यवसाय गिक्षण पगरषदे ची (NCVT), नवी गदल्ली यांची कायमची
संलग्नता गमळे पयंत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था, धारावी, मंबई येथे गवजतंत्री, नळकारािीर, संधाता, यांगत्रक
गडझेल हे व्यवसाय अभ्यासक्रम राज्य व्यवसाय गिक्षण पगरषदे अंतिणत (SCVT) सरू करण्यास संदभकीगय (3) येथील
िासन गनणणयान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . धारावी येथे औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था सरु करण्यासाठी
आवश्यक गिक्षक व गिक्षकेतर पदांच्या गनर्ममतीच्या प्रस्तावास उच्चस्तरीय सगचव सगमतीची मान्यता घेण्यात
येईल, असे संदभकीगय (1) येथील िासन गनणणयामध्ये स्पष्ट्ट करण्यात आले आहे. त्यास अनलक्षून सहसंचालक,
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, मंबई यांनी संदभकीगय (4) येथील पत्रान्वये 13 गिक्षकीय व 11 गिक्षकेतर
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अिा एकूण 24 पदांना मान्यता दे ण्याचा प्रस्ताव िासनास सादर केला होता. यासंदभात उच्चस्तरीय सगचव
सगमतीच्या गदनांक 23.02.2017 रोजी झालेल्या बैठकीत 13 गिक्षकीय व 7 गिक्षकेतर अिा एकूण 20 पदांना
मान्यता प्राप्त झाली आहे . त्यानसार पदगनर्ममतीचे आदे ि गनिणगमत करण्याची बाब िासनाच्या गवचारागधन होती.
िासन गनणणय : औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था, धारावी, मंबई येथे संदभकीगय (3) येथील िासन गनणणयान्वये गिल्प
कारागिर प्रगिक्षण योजनेतील 5 व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी सोबत जोडलेल्या “सहपत्र अ” मध्ये
दिणगवल्यानसार गिक्षकीय संविणतील 13 व गिक्षकेत्तर संविातील 07 अिा एकूण 20 पदांच्या गनर्ममतीस मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
सदर पदांवरील खचण “मािणी क्रमांक झेडए-1, मख्य लेखािीषण- 2230- कामिार व सेवायोजन, 03प्रगिक्षण, 003 कारागिर व पयणवक्ष
े क यांचे प्रगिक्षण, (02) कारागिरांचे तांगत्रक व व्यावसागयक प्रगिक्षण, (02) (08)
प्रवेि क्षमता वाढगवण्यासाठी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांचा गवस्तार करणे (2230 ए 209)” या लेखागिषाखालील
तरतूदीतून भािगवण्यात यावा.
हा िासन गनणणय गनयोजन गवभािाने त्यांच्या अनौपचागरक संदभण क्र. 63/1471, गदनांक 07.02.2014
तसेच गवत्त गवभािाने त्यांच्या अनौपचागरक संदभण क्र. 112 /आ.प.क., गदनांक 15.05.2017 व अनौपचागरक
संदभण क्र. 71/व्यय-6, गदनांक 18.05.2017 अन्वये गदलेल्या सहमतीने गनिणगमत करण्यात येत आहे .
सदर िासन गनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201705191726328803 असा आहे. हा आदे ि गडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानसार व नावाने,

Vivek Madhav
Patil
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( गववेक मा. पाटील )
अवर सगचव, महाराष्ट्र िासन.
प्रगत,
1. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-1/2, मंबई/नािपूर.
2. महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता) महाराष्ट्र-1/2, मंबई/नािपूर.
3. मा. मंत्री, कौिल्य गवकास व उद्योजकता यांचे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंबई
4. मा. राज्यमंत्री, कौिल्य गवकास व उद्योजकता यांचे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंबई
5. संचालक, व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण, व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
6. सहसंचालक, व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण, प्रादे गिक कायालय, मंबई.
7. मा. प्रधान सगचव, कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि यांचे वगरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंबई.
8. उप सगचव (व्यगि), कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंबई.
9. अगधदान व लेखा अगधकारी, बांद्रा, मंबई-51.
10. गजल्हा व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण अगधकारी, मंबई
11. कक्ष अगधकारी (व्यय-5)/(आ.प.क.), गवत्त गवभाि, मंत्रालय, मंबई.
12. कक्ष अगधकारी (का.1471), गनयोजन गवभाि, मंत्रालय, मंबई
13. अवर सगचव/कक्ष अगधकारी (व्यगि-1/व्यगि-2/व्यगि-5/रोस्वरो-2), कौिल्य गवकास व उद्योजकता
गवभाि, मंत्रालय, मंबई
14. गनवड नस्ती (व्यगि-3), कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि, मंत्रालय, मंबई.
पृष्ट्ठ3पैकी2
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कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि, िासन गनणणय क्र. आयटीआय-2013/ प्र.क्र. 76/ व्यगि-3,
गदनांक 19 मे, 2017. चे “सहपत्र अ”
अ.क्र.

पदनाम

वेतनश्रेणी

पदांची संख्या

गिक्षकीय पदे
1

प्राचायण (िट ब)

9300-34800 ग्रेड वेतन 4800

1

2

िट गनदे िक

9300-34800 ग्रेड वेतन 4400

1

3

गिल्प गनदे िक वीजतंत्री

9300-34800 ग्रेड वेतन 4300

2

4

गिल्प गनदे िक नळ कारागिर

9300-34800 ग्रेड वेतन 4300

2

5

गिल्प गनदे िक संधाता

9300-34800 ग्रेड वेतन 4300

2

6

गिल्प गनदे िक यांगत्रक गडझेल

9300-34800 ग्रेड वेतन 4300

2

7

गिल्प गनदे िक जोडारी

9300-34800 ग्रेड वेतन 4300

2

8

िगणत तथा गचत्रकला गनदेिक

9300-34800 ग्रेड वेतन 4300

1

एकूण गिक्षकीय पदे

13

गिक्षकेतर पदे
1

वगरष्ट्ठ गलगपक

5200-20200 ग्रेड वेतन 2400

1

2

सहायक भांडारपाल

5200-20200 ग्रेड वेतन 1900

1

3

कगनष्ट्ठ गलगपक तथा टं कलेखक

5200-20200 ग्रेड वेतन 1900

1

4

गिपाई

4440-7440 ग्रेड वेतन 1300

1

5

चतथणश्रण
े ी कमणचारी

4440-7440 ग्रेड वेतन 1300

3

एकूण गिक्षकेतर पदे

7

एकूण - गिक्षकीय व गिक्षकेतर पदे

20

Vivek Madhav
Patil
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( गववेक मा. पाटील )
अवर सगचव, महाराष्ट्र िासन.
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